ข่าวประชาสัมพันธ์

์ ัพรีก ัตต้า ครงที
พิธม
ี อบถ้วยรางว ัลพระราชทานภูเก็ตคิงสค
ั้ ่ 33
ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ ภูเก็ต

ภาพข่าว: พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็ นผู ้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว มอบรางวัลแก่ผู ้
ชนะการแข่งขันเรือใบชิงถ ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต ้า ครัง้ ที่ 33 ณ ห ้องประชุมกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ รี
สอร์ต กะตะ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายนรา เมธาธราธิป
ผู ้พิพากษาหัวหน ้าศาลจังหวัดภูเก็ต, พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู ้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลเรือตรี สุพัฒน์
ยุทธพงศ์ ประธานสมาคมเรือใบ กองทัพเรือ, พลเรือตรี ณรงเดช สภานุชาต ผู ้ช่วยเลขานุการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พลตรี ธิรา แดหวา ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, พลตารวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูร
ปุณยสิร ิ ผู ้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, พลเรือเอก วรงค์ ส่งเจริญ กรรมการจัดการแข่งขัน, นางสิทธินีย ์ ทวิพัฒน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายเควิน วิทคราฟต์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ ้วยพระราชทานภูเก็ต
คิงส์คัพรีกัตต ้า, นายประมุขพิสฐิ อัจฉริยฉาย ประธานกรรมการ โรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป รวมถึงคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน บุคคลระดับสูง นักกีฬาเรือใบ และแขกผู ้มีเกียรติ เข ้าร่วมในพิธี
ภูเก็ ต - พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็ น
ผู ้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู ้ชนะการแข่งขันเรือใบชิงถ ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต ้า ครัง้ ที่ 33 ประจาปี พ.ศ.
2563 ณ ห ้องประชุมกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภายในงาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายนรา เมธาธราธิป ผู ้พิพากษาหัวหน ้าศาลจังหวัดภูเก็ต,
พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู ้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลเรือตรี สุพัฒน์ ยุทธพงศ์ ประธานสมาคมเรือใบ
กองทัพเรือ, พลเรือตรี ณรงเดช สภานุชาต ผู ้แทนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พลตรี
ธิรา แดหวา ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, พลตารวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิร ิ ผู ้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,
พลเรือเอก วรงค์ ส่งเจริญ กรรมการจัดการแข่งขัน, นางสิทธินีย ์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ตลอดจนคณะผู ้แทนจากกองทัพเรือ บุคคลระดับสูง นักกีฬาเรือใบ และแขกผู ้มีเกียรติจานวนมากให ้
เกียรติเข ้าร่วมในพิธี
พิธม
ี อบถ ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต ้า ครัง้ ที่ 33 ถือเป็ นการปิ ดการแข่งขันรายการเรือใบใหญ่ทงั ้ ประเภท
คีลโบ ้ทและมัลติฮัลล์ การแข่งขันรายการเรือใบเล็ก และการแข่งขันเรืใบบังคับวิทยุ ซึง่ ได ้มาร่วมชิงชัยความเป็ นหนึง่ บน
ท ้องทะเลอันดามันทีส
่ วยงาม

เพือ
่ ครองถ ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
ติดตามผลการแข่งขันเรือใบทุกรุ่นได ้ที่ https://kingscup.com/result
การแข่งขันเรือใบชิงถ ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต ้า

ดาเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรือใบภูเก็ต

คิงส์คัพรีกัตต ้า ภายใต ้การอานวยการของสโมสรเรือใบราชวรุณ โดยการสนั บสนุนจากทัพเรือภาคที่ 3 สมาคมแข่งเรือใบ
แห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู ้สนับสนุนหลักการจัดงานคือ กะตะ กรุ๊ป รีสอร์ท ร่วมด ้วยผู ้สนับสนุนร่วมคือ
อาร์เอ็มเอ กรุ๊ป และผู ้สนั บสนุนเชิงกลยุทธ์อน
ื่ ๆ ได ้แก่ ไชน่า เบลต์ แอนด์ โร ้ด อินเตอร์เนชั่นแนล รีกัตต ้า (บีอาร์อาร์),
บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน), และ ฟอร์ด
หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาเยีย
่ มชมเว็บไซต์ www.kingscup.com
่ มวลชนทีต
สาหรับสือ
่ ้องการภาพความละเอียดสูง สามารถล็อกอินได ้ทีเ่ ว็บไซต์ตอ
่ ไปนี้
http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta
่ั ส ์
่ มวลชน หากต้องการข้อมูลเพิม
สาหร ับสือ
่ เติม กรุณาติดต่อ บริษ ัท วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พ ับลิค รีเลชน
ั : 02 612 2253 ต่อ 103 แฟกซ:์ 02 612 225 เว็บไซต์: www.vivaldipr.com
โทรศพท์
วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ)

ภัทรนิษฐ์ อิม
่ อาไภย

PR Manager

Chief Operating Officer

มือถือ: 085 000 1476

มือถือ: 089 893 4819

อีเมล์: veerawan.s@vivaldipr.com
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